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IEGUVUMI NO ATZĪŠANAS PROCESA

Ekonomiskie ieguvumi
Veicina kvalificētā darbaspēka pieaugumu
Sniedz labākas nodarbinātības iespējas
Veicina iekļaušanos darba tirgū
Veicina labāku prasmju atbilstību
Nodrošina iespēju ietaupīt laiku un naudu
Personīgie ieguvumi
Ļauj apzināt zināšanas un prasmes
Veicina karjeras izaugsmes iespējas
Ceļ pašpārliecību
Veicina motivāciju mācīties
Sabiedrības ieguvumi
Iedzīvina mūžizglītības principu
Nodrošina pilnīgāku katra iedzīvotāja
potenciāla atklāšanu
Nodrošina labāku izglītības pieejamību

Personīgie
ieguvumi

Ekonomiskie
ieguvumi

Sabiedrības
ieguvumi
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ATZĪŠANAS PROCESA ATTĪSTĪBA
EIROPĀ
Pieaugušo izglītības politika (1995): formālā un neformālā izglītība, ikdienējās mācīšanās
Kopenhāgenas deklarācija (2002):
izstrādāt kopīgus principus neformālās
izglītības un ikdienējās mācīšanās
rezultātu atzīšanai
Padomes Rezolūcija
par atjaunotu
regulējumu Eiropas
sadarbībai
jaunatnes jomā
(2010–2018),
(2009)

Briges komunikē
(Profesionālā izglītība)
- ne vēlāk kā 2015. gadā
būtu jāsāk izstrādāt
neformālās izglītības un
ikdienējās mācīšanās
rezultātu atzīšanas
procedūras (2010)

Kopīgie Eiropas principi par neformālās izglītības
un ikdienējās mācīšanās rezultātu atzīšanu
(2004)
Padomes secinājumi par
augstākās izglītības
modernizāciju
- atzīt iepriekšēju
mācīšanos un pieredzi,
kas gūta ārpus formālās
izglītības (2011)

Padomes Rezolūcija par
atjaunotu Eiropas izglītības
programmu pieaugušajiem –
prioritāte pilnībā
funkcionējoša neformālās
izglītības un ikdienējās
mācīšanās rezultātu atzīšanas
sistēmu ieviešana (2011)

Eiropas vadlīnijas neformālās izglītības un ikdienējās mācīšanās rezultātu atzīšanai
(2009), atjaunotas 2015.gadā
Padomes Ieteikums par neformālās un ikdienējās mācīšanās rezultātu atzīšanu (2012):
līdz 2018.gadam – ieviest atzīšanas pasākumus; 10 atzīšanas principi
Kopš 2004. gada regulārā ziņošana par progresu
(A European Inventory on the validation of non-formal and informal learning)
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ATZĪŠANAS PROCESA ATTĪSTĪBA
LATVIJĀ
ESF projekta "Nozaru
kvalifikāciju sistēmas izveide
un profesionālās izglītības
pārstrukturizācija" ietvaros
uzsākta ārpus formālās
izglītības iegūto prasmju
atzīšana

Profesionālās
izglītības likums 29.1
pants. Ārpus formālās
izglītības sistēmas
apgūtās profesionālās
kompetences
novērtēšana

Neformālās
izglītības atzīšanas
un prasmju
novērtēšanas
metodika (PIA)

2007

2008

2010

Neformālās
izglītības atzīšanas
sistēmas ieviešanas
rīcības plāns; IZM
darba grupa (IZM)
LZA TK apstiprina
termina «validation»
tulkojumu

2011
februāris

Ieteikumi
ārpus formālās
izglītības apgūtajā vai
profesionālajā pieredzē
sasniegto studiju
rezultātu vērtēšanā un
atzīšanā (Erasmus+
projekts)

Augstskolu likums
59.2 pants. Studijas
ārpus studiju
programmām

2011
augusts

MK noteikumi Nr. 146
«Kārtība, kādā novērtē
ārpus formālās izglītības
sistēmas apgūto
profesionālo
kompetenci»

2012

MK noteikumi
Nr.36 «Iepriekšējā
izglītībā vai
profesionālajā
pieredzē sasniegtu
studiju rezultātu
atzīšanas
noteikumi»

2016

2017

8.4.1. SAM
«Pilnveidot
nodarbināto personu
profesionālo
kompetenci»
tiek atbalstīta ārpus
formālās izglītības
sistēmas apgūto
profesionālo
kompetenču
novērtēšana
5

TERMINOLOĢIJAS ATTĪSTĪBA LATVIJĀ
Padomes Ieteikums par neformālās izglītības un ikdienējās
mācīšanās rezultātu atzīšanu – Council Recommendation on the
validation non-formal and informal learning

LZA Terminoloģijas komisija:
Validation of learning outcomes
Alternatīvas diskusijai:
atzīšana, apstiprināšana, pārbaudīšana, izvērtēšana vai validēšana

Apstiprināja:

mācīšanās rezultātu atzīšana

LZA TK protokols Nr. 3/1099 (17.08.2010) un Nr. 4/1100 (24.08.2010)

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm
validation of non-formal and informal learning
Neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšana; validēšana
Validierung; Validierung nichtformalen und informallen Lernens
Validation; validation de l’apprentissage non formel et informel
IATE: European Union, 2015
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ATZĪŠANAS PROCESA SASTĀVDAĻAS

IDENTIFICATION

DOCUMENTATION

ASSESSMENT

CERTIFICATION

• ATPAZĪŠANA – ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un
kompetenču apzināšana / identificēšana (metodoloģiskais izaicinājums; IKT
instrumentu izmantošana; karjeras specialista atbalsts)
• DOKUMENTĒŠANA – pierādījumu nodrošināšana par iegūtajiem mācīšanās
rezultātiem (CV, portfolio, pašvērtējums, mācīšanās rezultātu apraksti,
sertifikāti, apliecības, ESCO)
• NOVĒRTĒŠANA – iegūto mācīšanās rezultātu pārbaude / salīdzināšana ar
esošajām prasībām, kritērijiem vai standartiem: a) tikai dokumentu pārbaude;
b) zināšanu un prasmju pārbaude; individuālās pieejas nodrošināšana

• SERTIFICĒŠANA – formālās kvalifikācijas (plašākajā nozīmē) vai tās daļās
piešķiršana
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ATZĪŠANAS PROCESA PRINCIPI
Ir pieejama informācija par atzīšanas priekšrocībām un iespējām
Tiek nodrošināti karjeras konsultantu pakalpojumi
Atzīšanas pasākumi ir saistīti ar NQF un atbilst EQF
Atzīšanas procesā piešķirtās kvalifikācijas (vai daļas) atbilst esošajiem standartiem
Ir ieviesti pārredzami kvalitātes nodrošināšanas pasākumi
Bezdarbniekiem vai bezdarba riskam pakļautajiem ir iespēja veikt «prasmju auditu»

Pastāv sinerģija starp atzīšanas pasākumiem un formālās izglītības kredītpunktu sistēmām
Darbiniekiem, kas iesaistīti atzīšanā, ir nodrošināta profesionālās kompetences pilnveide
Nelabvēlīgajā situācijā esošajām grupām tiek nodrošinātas īpašas iespējas
Tiek veicināta ES rīku, piemēram, Europass sistēmas un Youthpass, izmantošana
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ATZĪŠANAS PROCESA
PROGRESA NOVĒRTĒŠANA (2016)
Atzīšanas process (36 EV; 20 – koordinēšana valsts līmenī)
Informācijas pieejamība par atzīšanas procesu
Karjeras konsultācijas (IVET-96%, CVET-82%, HE-81%, GE-69% un AL-74%)
Sasaiste ar NQF un EQF (31 EV; IVET, HE)

Atbilstība standartiem (12 EV - atbilst; 22 EV – dokuments norāda uz iegūšanas ceļu)
Kvalitātes nodrošināšana (12 EV ir atsevišķa sistēma; 9 EV- nav vispār)
«Prasmju audits» (20 EV integrēts)
Sinerģija ar formālās izglītības kredītpunktu sistēmām (LV - ECTS)

Profesionālās kompetences pilnveide (23 EV – nav)
Īpašas iespējas riska grupām
Tiek veicināta ES rīku, piemēram, Europass sistēmas un Youthpass, izmantošana
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ATZĪŠANAS METODES

Avots: CEDEFOP «European inventory on validation of non-formal and informal learning – 2016 update», Synthesis report
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Turpmākās attīstības virzieni

Prasmju un kvalifikāciju pārredzamība un atzīšana ir viena no jaunajām
prioritātēm Eiropas sadarbībai izglītības jomā
(Padomes ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai, 2017)

Uzsāktā darba turpināšana


Modulārās profesionālās izglītības programmas

Pieaugušo zināšanu un prasmju atzīšana




«Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem» Padomes ieteikums,
2016
8.4.1. SAM «Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci»

Neformālās izglītības jaunatnes jomā atzīšana





Personīgā atzīšana
Sociālā atzīšana
Ekonomiskā atzīšana
Politiskā atzīšana

Starptautiskās aizsardzības personu un nesen ieceļojušo migrantu
zināšanu un prasmju atzīšana


Projekta pieteikums EK Strukturālo reformu atbalsta programmai par starptautiskās
aizsardzības personu un nesen ieceļojušo migrantu integrāciju Latvijas sabiedrībā
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
CEDEFOP: Validation of non-formal and informal learning
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/europeaninventory
CEDEFOP ziņojums «European inventory on validation of non-formal and informal learning - Latvia – 2016»
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-validation-non-formaland-informal-24

1
2

